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2 Aalsters Glorie                      ppln ppřev tm. čer fial tm fial stř

306 Abbé  Farges ppln vzp sv.čer růž.lil stř

256 Adalbert Bogner pln přev tm.čer tm.bordo.čer velk

618 Aguarius pln vzp bílá bílá velk

190 Aladna ppln vzp lososová tm. růž.oranž stř

911 Aladna's Sander ppln vzp bílá čer stř

293 Albertina jed vzp bílo.růž bílo.růž stř

206 Allison Patricia jed vzp bílo.růž růž drob

64 Alyce Larson pln přev bílo.růž bílá.růž.jíc stř

129 Amazing Maisie ppln ppřev sv.oranž oranž.čer stř

849 America jed vzp sv.čer tm.čer trub

310 Ametyst ppln vzp čer fial stř

609 Andrew jed vzp krém.bílá.růž.jíc tm.karm stř

443 Angelika Ludmila            pln vzp sv.růž růž.bílá stř

372 Anita jed vzp krém.bílá oranž.čer drob

257 Annabel pln vzp bílá.růž.jíc krém.bílá velk

51 Annie mg Smith jed vzp purpur .purpur.čer.žil stř

615 Applause pln přev krém. kar. čer sv. karm .oranž velk

520 Arend Moerman                   jed přev vín.čer tm.vín.bordo trub

74 Architekt Ludwig Mercher ppln vzp červ bílá. růž.žilk velk

366 Arthur  Rambold pln ppřev tm. růž fial. růž velk

818 Audrey Booth pln přev růž čer,růž velk

391 Auntie Jinks                            jed přev bílá.růž.jíc tm.růž.fial stř

595 Automnale jed ppřev čer čer.fal stř

258 Banzai jed vzp tm.vínová vínová trub

47 Bart  Comperen jed přev pur.čer purpur stř

600 Beacon  Rosa jed vzp růž.červ sv.růž stř

889 Belijn jed vzp růž.oranž růž.červ trub

808 Belize pln ppřev kar.purp čer.purp velk

218 Bella Rozella pln přev purp purp.čer velk

726 Ben's Ruby ppln ppřev čer vín stř

386 Berbanella pln přev růž. červ.zel. šp růž lila stř

897 Berba's Coronation pln přev bílo.růž čer.oranž stř

45 Berba's Fleuer pln vzp růž.bílá purpur.violet stř

205 Berba's Ingrit jed vzp bílá fial stř

731 Bert pln vzp oranž oranž.tm.růž velk

467 Bert' s Simonne ppln ppřev růž.bílá bílo.růž velk

664 Bert's  Jaenneke ppln přev růž jas.růž velk

4 Bert's Charlie ppln ppřev růž růž stř

477 Bicentennial pln ppřev bílá. oranž sv.oranž velk

728 Bine Gassmann                     pln přev růž.bílá sv.čer.oranž velk

458 Blautopf pln vzp bílá jas.modrá velk

730 Bloemelingen pln vzp sv.čer tm.fial.čer velk

138 Blowick jed ppřev růž.bílá tm.růž.fial stř

278 Blue Mirage pln přev bílá sv.fial.modr velk

540 Blue Satin pln vzp bílá růž,modr.fial velk

283 Blue Waves pln vzp růž mod. Fial.růž. kar stř

272 Blush of Dawn pln přev bílá sv.lila.fial stř

932 Bob's Choice jed vzp bílá bílá adering. čer stř
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732 Boxberger jed přev čer vín trub

25 Braamt's Gloria jed vzp sv. růž tm.růž stř

43 Breevis Angela jed vzp vín.čer sv.vín .červ.žil stř

92 Breevis Karna pln přev pur. pur stř

875 Brechtje jed přev bílá sv.fial.modr velk

390 Briac C.Morrison jed vzp oranž růž oranž červ trub

927 British Jubille pln vzp oranž oranž.červ velk

468 Buttercup jed vzp bílo.růž růž.oranž stř

191 Caesar pln vzp čer fial.modrá velk

867 Canny Boy                             jed přev sv.čer.zel.špič růž stř

710 Cap Arcona                            jed ppřev růž.sv.čer lila.růž trub

93 Cardinál  Farges jed vzp čer bílá drob

790 Carla  Johnston jed vzp bíl.růž bílá.jemn.fial stř

403 Carmel Blue jed vzp krém.bílá tm.fial.modrá stř

220 Carnival pln přev bílo.růž.zel.šp sv.vín .červ stř

365 Carverey jed vzp bílá.růž.žilk sv.modro.fial stř

27 Cascade jed přev bílá růžjíc kar stř

351 Casper  Hauser pln vzp čer tm.čer.cihl stř

479 Cecile

610 Celia Smedley jed vzp bílá kar.červ sv.růž stř

854 Cinnamon pln přev oranž oranž.čer stř

288 Circus Spangles                     pln přev bílá čer.bílá velk

829 City of Adelaide pln ppřev sv.růž violet.purpur velk

388 Claudia pln ppřev růž sv. růž stř

935 Cog an Vin pln přev tm.růž fial.purp.čer velk

270 Comet pln vzp čer sv.červ  velk

118 Comperen Stepera jed přev růž,bílá bílá stř

720 Condor jed přev sv.čer čer stř

916 Constance pln vzp růž růž.purp stř

339 Coquet  Bell jed ppřev sv.čer lilo.fial.modrá stř

148 Core' Ngrato pln ppřev kor.růž.čer purpur.oranž stř

598 Cotton  Candy pln vzp bílo.růž bílo.růž stř

312 Crescendo ppln vzp čer čer velk

630 Crosby  Soroptimist jed vzp růž bílá stř

326 Cymon pln vzp svrůž modrá sv.fial stř

929 Cyndy Robyn pln ppřev růž kor.čer velk

565 Dan Dan                                 pln ppřev stř

428 Dancing Flame pln přev sv.oranž čer.oranž stř

437 Danny Boy pln vzp bílá karm.čer. stř

214 Dark Eyes                               pln vzp tm.čer tm.fial.modr stř

211 Dark Secret pln vzp krem.bílo.růž.jíc modro.fial stř

60 Darren Dawn pln vzp čer fial,modr velk

693 Dawn jed ppřev bílo.růž levan.modrá stř

850 DDFGG                                   pln přev sv.růž tm.fial velk

558 De Groot's Morgenrood jed vzp čer.oranž masově.čer stř

65 De Groot's Vulkan jed vzp růž.bílá sv.purp drob

781 De Groot's Waterval jed ppřev sv.čerfial tm.fial stř

882 De Grot's Regenborg jed vzp tm.čer pur.žih stř

973 De Vondeline jed vzp růž fial drob

219 Deep Purple pln přev bílá tm.modr.fial velk

513 Delta´s Dream jed vzp bílá sv. růž stř
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685 Delta's Angeligue jed vzp tm.bílo. růž fial drob

114 Delta's Flame pln vzp sv.růž tm.růž velk

135 Delta's Grom jed vzp červ.purp purp velk

660 Delta's Paljas jed keř bílá sv borůvka stř

353 Delta's Parade pln vzp červ.purp fial.mod. .čer.žil velk

702 Delta's Pim jed vzp borůvka borůvka stř

620 Delta's Rien jed přev bílá violet velk

180 Delta's Splendor jed vzp tm.fuch tm.fial stř

637 Delta's Symphonie pln ppřev bílá tm. vínová velk

529 Devonshire Dumpling pln přev bílá bílo. růž velk

337 Diana pln přev sv.čer lev.růž.čer stř

432 Diana Wills pln ppřev bílá červ. růž. bílá stř

163 Dido pln přev .růž.bílá bílá stř

133 Display jed vzp los.sv.růž růž stř

482 Diva  Whitney jed keř bilo.růž vín.čer drob

286 Diva Celina jed vzp bílá bílá drob

483 Diva Midnight jed keř červ vín.červ drob

485 Diva White White jed keř bílá bílá drob

659 Donske Parel pln přev sv.růž růž trub

405 Dr. Topinaur jed vzp tm.růž.červ bílá.červ.žilk stř

66 Drama Girl pln ppřev krem.bílo.růž.jíc lev.modrá velk

106 Earl of Beacons Field jed vzp růž.sv.oranž cin.červ stř

696 Ector's Prince pln vzp sv.růž.bílá sv.modr.oranž stř

856 Elisabeth Honorine jed vzp bílo.růž tm.purp stř

544 Elma jed vzp bílo.růž sv.čer stř

146 Erna van de Brink pln ppřev tm.růž.fial tm. fial stř

713 Errol pln přev čer  stř,fial velk

526 Eternal Flame ppln vzp oranž.zel.šp oranž stř

579 Fan Dancer ppln ppřev čer sv.fia.lilo stř

328 Fey pln vzp bílá lila.sv.modrá stř

714 Fiery Spider jed přev sv.oranž.červ červ.oranž stř

853 Fina Creten jed ppřev čer tm.čer trub

209 First Love pln ppřev růž.bílá růž.sv. fial stř

667 Flair pln vzp bílo.růž růž.fial velk

547 Flash jed vzp čer čer drob

311 Fleuer de Picardie jed ppřev bílo.růž sv.fial.růž trub

18 Flora ppln vzp čer.fial fial.modra velk

583 Floral  City pln přev sv.čer tm.fia.růž velk

96 Flowerdream pln přev bílá bílo. růž stř

806 Flying Scotsman pln ppřev tm.růž čer.bíle.žih velk

739 Fokkoś Katrientje  (739 -M) jed vzp tm.růž růž žih stř

49 Fons van Cas pln ppřev růž.čer purpur stř

737 Foxtrot pln přev sv,čer fial,růž velk

84 Frank Unsworth pln ppřev krém.bílá bílá.růž.žil.jíc stř

708 Frans Veerman ppln vzp bílá sv.modr stř

453 Frau Vreni Flukinger ppln ppřev sv.růž vín.červ stř

998 Frederigue Vollebregt pln vzp růž lilo,růž velk

619 Fridolin ppln vzp krém.bílá bílá růž.jíc stř

515 Frosted Flame jed ppřev bílo.růž  tm.oranž stř

394 Frozen Tears jed přev růž.čer tm. červ stř

532 Garden News pln vzp růž purp.čer stř
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277 Gay  Fandango pln přev kar.růž růž.čer vín.čer stř

161 Geesche jed vzp růž. růž stř

50 Gerle pln vzp sv.čer růž.oranž.čer velk

54 Gerwin van de Brinck pln ppřev tm.čer tm.fial velk

473 Ghislaine pln přev sv.růž oranž.purp trub

31 Glendale jed vzp kar.růž kar.růž drob

671 Glockenspil pln přev červ sv.fialk stř

785 Golden Airedale jed vzp růž purpur stř

551 Golden Felly Fey pln přev bílá levand.modrá stř

568 Golden Treasure jed vzp růž tm.růž stř

149 Golden Vergeer jed vzp krem.růž růž stř

42 Gorden's China Rose ppln ppřev bílo.růž lilo.růž stř

61 Göttingen jed vzp tmoranž oranžšarl stř

553 Graf  Christian pln přev růž sv. modrá velk

407 Grafin Elli Trautmansdorff pln vzp růž.červ tm.růž velk

170 Grand Prix pln vzp bílo.růž růž.violet stř

881 Great Scott pln ppřev čer čer, modr žíh velk

416 Gréta jed přev růž růž trub

823 Grietus Luisman                     pln ppřev sv.čer fial .mod stř

450 Grundl See pln ppřev bílo.růž.zel.šp růž stř

570 Gypsy  Girl pln přev čer růž-žil stř

166 Hannau jed vzp bílá tm.lila stř

655 Hans van de Beek pln přev růž.bílá fial.řůž stř

417 Happy Weddin Day pln přev bílá bílá velk

759 Harry  Gray pln přev bílá bílá.růž.jíc stř

865 Hawaiian Night pln ppřev růž tm.růž.fial velk

576 Helma ppln přev sv.růž fial stř

115 Helvetica jed

981 Heri Cyclops                           jed vzp růž tm.růž. trub

675 Heri Mochora pln ppřev bílá tm. fial velk

82 Heri Travelly

247 Herman de Graff ppln přev tm.růž bílo.fial .čer stř

41 Herps  Clavecimbel jed vzp růž.čer sv.čer trub

928 Herps Contrabas jed vzp oranž,růž oranž,čer trub

633 Herzlein jed keř růž.losos tm růž trub

643 Herzog  Tassilľo pln ppřev čer čer.modrá stř

5 Hessenperle jed vzp oranž růž stř

460 Heydon pln přev bílá sv. modrá velk

926 Hickote Beauty jed ppřev růž bílá růž stř

646 Hilda ppln vzp tm.růž sv.mod.fial velk

635 Hiltrud  Westphalen pln ppřev růž.bílá sv.modrá velk

820 Hof Popkensburg't                 pln přev růž.bílá tm.čer.tm.fial velk

71 Holanďanka -- neurčená pln přev sv.čer.růž sv.růž velk

289 Holly's Beauty pln přev bílo.zel.šp sv.lila.fial stř

741 Huet's Topaas jed vzp sv.čer fial.růž stř

99 Humiko Kamo pln vzp bílá modrá velk

128 Chang jed vzp sv.oranž oranž drob

392 Chantal pln vzp červ lila.modrá stř

139 Checkerboard jed vzp čer bílá sv.červ stř

784 China Lantern jed vzp krémová oranž růž stř

81 Chosebuz ppln ppřev krem.růž růž.fial stř
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963 Christ Driessen                     jed ppřev čer.růž purpur.růž stř

869 Iberation pln vzp čer bílá velk

743 Impala pln přev sv.růž růž stop

843 Imperial Fantasy pln vzp

589 Inferno jed přev sv.oranž cin. oranž stř

809 Intercity jed přev tm.růž růž stř

805 Irene van Zoeren                    ppln vzp růž.čer los.čer velk

695 Jack of Hearts pln vzp čer bílá velk

439 Jam Roll                                 pln vzp vín.čer vín.čer velk

167 Jambore pln ppřev růž.bílá los.růž.kar velk

56 Jan Delen jed keř sv.růž růž.čer stř

721 Jára Cimrman                        pln keř růž tm růž velk

601 Jef van der Kuylen pln ppřev bílá bílá velk

689 Jennifer Haslam jed vzp sv.kré.čer tm.růž.fial stř

555 Jenny Soerensten jed vzp růž modro.fial drob

844 Jizerské Ticho                       pln ppřev krém.čer bílo. sv. růž velk

874 Joan Barnes jed vzp bílá růž.jíc bílo.růž sv.červ.žil stř

800 Joanna pln přev sv.čer sv.růž.fial velk

814 Johann Beije                           pln přev růž růž.oranž velk

831 Johanna Rosenbach pln přev růž.bílá oranž.čer stř

441 Jopie pln vzp čer purp.oranž stř

745 Jorge pln ppřev tm. Čer bordo.fial velk

116 Jose Tamerus pln

154 Joy Patmore jed vzp bílá sv.kar.fial.červ stř

566 Julie Ditrich                            pln přev bílá lila.modra velk

571 Kaleidoscope pln vzp čer pur.sv.lev velk

830 Kanada pln ppřev bílo. růž .sv.růž.čer velk

436 Katie jed vzp růž.zel.šp sv.fial trub

791 Keesje jed vzp čer čer stř

358 King of Hearts pln vzp sv.čer růž velk

461 Kiss n Tell jed vzp růž.bílá sv.modrá stř

832 Kit Oxtoby ppln ppřev růž růž velk

48 Kobolt jed vzp čer modr drob

55 Kristel Vander Velde              pln vzp čer fial stř

382 Krommenie jed keř růž. purp.čer drob

585 Kwintet jed vzp čer čer stř

525 La Campanella ppln přev krém.čer.purp sv.modrá stř

705 La Musica pln ppřev růž růž stř

307 La Rosita pln vzp růž.čer.kar orch.růž. růž.čer velk

661 Lady in Grey pln přev bílá modrá stř

322 Land van Beveren jed přev bílo.růž růž.červ stř

738 Lark jed vzp oranž oranž trub

580 Laura (Martin) pln přev čer fial.růž stř

636 Lavaglut jed vzp tm. červ tm.fial čer stř

750 Lea de Smedt jed vzp tm. vín tm. vínová stř

751 Leila jed vzp růž bílá stř

855 Leon Pauwels                       pln přev sv. růž tm.růž tm.fial velk

367 Leonora jed vzp růž růž stř

32 Leverkusen jed vzp čer koral.čer stř

44 Lia  Diels pln přev čer lila.růž velk

186 Libelle jed vzp bílo.růž modro.růž talíř
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845 Liberec                                  pln ppřev krém.sv.čer vín.sv.růž velk

260 Liean  Rey jed vzp bílo.růž lila.fialk stř

612 Liebelei jed vzp růž-čer bílá stř

244 Lilac  Lustre pln ppřev čer modrá stř

851 Liliane jed vzp sv.červ sv.lila.fial.modrá stř

165 Lilibet pln přev bílá.růž.fial.karm karm.růž.bílá stř

578 Linda Goulding pln vzp růž růž stř

752 Lisette Kums                          pln přev sv.čer.fial bílá stř

415 Loanna jed vzp čer tm.čer drob

666 Loeky jed vzp čer sv.fial talíř

160 Lord Lonsdale jed ppřev sv.oranž.růž oranž stř

62 Lore Ritschka jed vzp bílá.růž purpur stř

822 Louis Hasselmann                 jed vzp bílo.růž růž stř

207 Love s Reward jed vzp růž. bílá růž.sv modrá stř

919 Luca Feilhuber jed vzp vín.čer tm,vín drob

715 Lunters Trots pln vzp tm.červ tm.vín velk

755 Magda van Best                     ppln vzp bílá sv.růž stop

668 Maik Luijten                           ppln ppřev bílo.růž tm.fial stř

701 Majoor Bosshard jed vzp tm.čer tm.bordo stř

239 Major Heaphy jed vzp sv.růž oranž.červ drob

920 Mama Lidia pln ppřev tm,čer tm,vín velk

472 Mancunian ppln vzp bílá bílo.růž stř

162 Mantilla jed přev .tm.karm.čer karm.cikl.čer trub  

329 Maori Maid pln přev červ purpur stř

952 Marcel Michiels ppln vzp čer čer stř

464 Marcus Graham                     pln přev sv.losos růž.los velk

121 Margharita pln vzp růž bílá velk

371 Maria Landy jed vzp sv,růř tm,růž stř

673 Maria Leprich jed ppřev bílo.růž sv.čer trub

642 Mariana Kelly jed vzp krém růž drob

645 Mariane van Demmelen pln přev bílá bílá stř

801 Marijn pln přev bílá sv.fial stř

3 Márinka jed přev tm.čer tm.čer stř

753 Marlea's Marlot ppln vzp růž sv.fial stř

151 Martine  Jacob pln ppřev bílá bílá stř

760 Mary Fairclo jed přev tm.růž karm.tm.růž. velk

9 Mary Poppins jed vzp růž.oranž oranž stř

465 Maxima pln vzp tm.červ tm.červ až černá stř

563 Mazda jed vzp losos.růž.zel.šp karm.čer.oranž stř

171 Meadowlark ppln přev bílo.zel.šp purp.fial.růž stř

762 Medalist                                 pln přev sv-růž růž stř

475 Medusa pln přev čer bílá velk

676 Menna jed vzp losos.oranž tm.los sv.čer trub

639 Mephisto jed vzp čer tm.čer drob

156 Mien van Oirschot pln přev tm.růž.červ sv.fial.červ stř

549 Michiels Lut pln přev bíiá sv.fial velk

625 Mina Knudde jed přev růž. červ sv. fial stř

251 Minirose jed vzp krém.bílá kar drob

303 Mission  Bells jed vzp šarlat.červ purpr.modrá stř

885 Miva pln vzp bílá fial.růž velk

807 Molly                                    pln přev bílá violet.růž stř
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502 Montezuma pln přev kar.růž.čer růž.čer kar.čer velk

320 Mood Indigo jed ppřev krém.bílá vín.červ

7 Moonglow pln přev bílá bílá velk

722 Moonraker pln ppřev růž sv.modro.fial stř

414 Mrs. Lovell Swisther jed vzp růž.krém.bílá kar.červ stř

652 Murru´s Pearl jed vzp sv.čer čer trub

28 Murru´s Perfecta ppln vzp růž.bílá růž stř

174 Murru´s red Dragon ppln přev tm.růž.čer .tm.růř.čer stř

827 Murru's von Fuchs jed vzp sv.růž karm.čer. stř

478 Nancy Lou pln vzp růž bílá velk

718 Natascha Sinton pln přev sv.růž růž velk

208 Nici s Findling jed vzp růž.čer růž.oranž drob

504 Nicola Claire pln ppřev sv.růž.los fial.oranž velk

533 Nieder pln ppřev čer bílá stř

263 Nightingale pln ppřev bílá purp velk

524 Northilda jed ppřev karm.růž růž stř

895 Northumbrian Belle jed přev tm. růž fial.mod.růž. žil velk

97 Ocean Beach jed vzp sv.losos los.oranž stř

763 Oldbury Gem                         pln vzp čer tm.čer velk

861 Olive Smith jed vzp růž.oranž oranž.čer stř

123 Olympia jed vzp losos.oranž sv.růž.oranž.čer drob

603 Omar Giant pln přev čer bílá velk

816 Oscar Lehmeier jed ppřev tm čer tm,fial drob

11 Other Fellow jed vzp bílá jemně růž drob

538 Paloma jed přev růž růž.fialo drob

602 Papagena jed vzp červ vín.červ stř

309 Party Frock jed vzp rose levandul velk

509 Paulus jed vzp jas.červ oranž.tm.červ stř

419 Peachy pln vzp zel.bílá bílá růžjíc stř

235 Peppermint  Candy pln ppřev krém.růž.sv.růž fial.modrá velk

172 Perestroika ppln ppřev tm.fuch tm.fial stř

864 Perky Pink pln vzp sv.růž bílo.růž-žil stř

327 Peter Rosegger pln vzp sv.červ. tm.červ tm.fial. vín.čer stř

489 Phaidra jed vzp tm.růž.čer růž trub

511 Phillipe pln vzp sv.růž růž.sv.čer.purp stř

541 Piggelmee jed keř čer tm.fial stř

241 Pink Campanela jed vzp bílá růž stř

252 Pink Cloud jed vzp sv.růž růž velk

232 Pink Galore pln ppřev růž.bílá růž.červ stř

236 Pink Marshmalow pln přev bílá sv.růžjíc krém.bílá velk

240 Pink Pride pln vzp bílá bílá velk

290 Pink Temtation jed vzp bilo růž růž stř

786 Playboy pln vzp červ losos.růž velk

347 Postillion jed přev krém.bílá tm.kar.fial drob

94 Prince of Orange jed přev krém.los.růž sv.oranž trub

302 Puts Folly jed vzp bílá lila. růž stř

487 Quasar pln přev bílá modrá velk

945 Queen of Derby pln vzp růž růž.fial.modrá stř

178 R.A.F. pln ppřev tm. červ sv. růž stř

821 Rambo pln přev růž sv.růž velk

662 Rams Royal pln vzp bílá sv.modrá stř
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634 Rayen pln vzp růž oranž růž velk

440 Red Bells jed vzp čer čer stř

37 Red Spieder jed ppřev čer čer,fial stř

681 Rita Kolk jed přev sv.růž lila.růž stř

552 Rodeo jed přev tm.čer tm.čer trub

767 Roesse  Anja jed vzp čer.purpur borůvka stř

631 Roesse  Eslie jed přev .tm.karm.čer tm.purp stř

499 Roesse Blacky pln vzp tm.čer tm.purp.čer stř

811 Roesse Rhea pln vzp růž sv.růž stop

519 Roger de Cooker jed vzp bílá růž stř

175 Rohees Menkar ppln vzp čer.purp purpur stř

847 Rohees New Millenium pln vzp tm..čer tm. purpur.čer velk

455 Rohees Queen pln vzp tm čer purp stř

769 Rosi Friedl pln přev růž tm.růž velk

879 Roxana Graman pln vzp čer modrá stř

474 Royal Mozaik pln přev bílá modro.fial velk

500 Royal Velvet pln vzp kar.červ tm.fial.modr velk

770 Sam pln vzp bílá vín.čer stř

435 Samba                                   jed vzp jas.červ levand stř

177 Sampan pln přev ruž růž.fial.los velk

23 San Leandro pln vzp tm.kar.čer cin.čer stř

266 Santa Gruss pln vzp kar červ vín červ stř

657 Santa Paula pln ppřev čer bord.čer velk

284 Sarong pln vzp bíla růž.jíc fial.modrá stř

333 Satellite jed vzp bílá čer.bílo.žíh stř

70 Sázavanka --  neurčená pln vzp čer vín.červ velk

449 Seventh Heaven pln přev bílo.růž .oranž.čer stř

824 Schloss Hexenauer ppln vzp tm.čer tm.modr stř

780 Schöne Hanauerin pln ppřev sv.čer karmin.čer stř

395 Schöne Wilhelmine jed vzp růž růž drob

680 Schwarzwald Perle ppln keř .bílo.růž bílá stř

937 Silipup jed přev růž jas.růž drob

694 Silver Anniversary pln ppřev sv,čer stř

442 Silver Dolar pln ppřev bílá bílá stř

658 Sinter Maarten jed přev bílá sv.čer stř

425 Snow Burner pln ppřev čer bílá velk

567 Snowy River pln přev bílo.růž vín.fial-růž.žih velk

562 Sofie Michiels pln přev bílá bílá velk

231 South Gate                            pln přev jem. růž sv.růž stř

706 Später Thomas pln vzp bílá růž         (stop) velk

357 Spion Kop pln vzp růž.čer bílá velk

471 Stadt Telč jed přev sv.čer tm.růž stř

972 Stawberry Sundey pln polpř růž bílá sv,růž stř

663 Steirerbua jed vzp čer.borůvka sv.borůvka stř

810 Sttutgarter Rössle pln přev sv.růž bílá stř

488 Sunset  Boulevard pln vzp čer tm.čer velk

143 Super Sport pln ppřev čer bílo fial.žíh velk

669 Super Sport pln ppřev čer bíá.čer. žilko velk

408 Susie Oscese pln přev bílo.růž modrá velk

117 Swanley Yellow jed vzp oranž.růž oranž.cik stř

10 Swingtime pln ppřev čer bílá čer.žil velk
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16 Taddle jed vzp sv.čer bílá stř

569 Tamerus Toerako ppln vzp oranž.růž čer stř

341 Tangerine jed vzp zel.oranž.los.růž sv.los.oranž stř

319 Temptation jed ppřev krém.růž růž.fial stř

198 Tennessee Waltz ppln vzp čer lila.lev.růž stř

771 Texas Star pln přev sv.čer sv.fial.růž velk

352 The Patriot pln přev bílá.sv.růž růž.červ.purp velk

462 The Phoenix pln přev růž fial.vín velk

91 The Rival pln ppřev bílo.růž růž fial velk

95 Théroigne de Méricourt jed vzp růž.čer bílá.sv.červ.žilk velk

470 Ting a Ling jed vzp bílá bílá stř

369 Tinny jed vzp čer bílá stř

246 Tolling Bell jed vzp čer bílá-čeržil stř

189 Tonnie Sanders jed vzp čer tm.růž talíř

891 Topaz                                    ppln vzp sv.růž oranž.čer.růž stř

72 Torch pln vzp sv.růž sv.čer.oranž stř

188 Toven pln vzp .sv.čer růž.lila stř

836 Tropicana pln přev zel.bílá los.růž oranž velk

176 Trumpeter jed vzp losos.růž oranž.růž trub

421 Tuonela pln vzp čer. sv.růž sv.lev.modrá velk

343 Uncle Steve pln vzp sv.růž tm.modrá.lilo.fial velk

684 Uschi Willkolmm pln keř oranž oranž velk

8 Vanesa Jackson jed přev sv.oranž oranž.čer velk

503 Veenlust pln přev růž čer

574 Vega pln vzp růž.bílá bílo.růž stř

466 Vincent van Gogh jed přev růž.čer.zel sv.růž stř

878 Violacea pln přev bílá lila.čer.růž velk

109 Vivien  Harris jed ppřev sv.čer čer stř

182 Vivien  Lee jed vzp růž růž stř

852 Waldis Grafin ppln vzp sv.růž.fial sv.fial drob

85 Waldis Ovambo ppln ppřev fial.čer tm.fial stř

52 Waldis Rubin pln ppřev bílo.purp.čer purpur.vín stř

997 Waldis Spezi jed vzp oranž.zel oranž trub

670 Waldis Tinto pln vzp sv.čer pur.pur.čer stř

168 Waltraud Strümper jed přev purp purp.čer stř

930 Walz  Gusla jed ppřev růž růž trub

486 Walz Bella jed vzp los.oranž los.oranž stř

968 Walz Blauwkous pln ppřev růž tm.fial stř

491 Walz Bombardon jed vzp čer červ trub

774 Walz Doedelzak jed vzp růž tm,růž trub

621 Walz Fontein jed přev bílo.růž lila stř

775 Walz Gamelan ppln přev zel. bílá růž.červ trub

773 Walz Gittar jed vzp oranž čer.fial trub

508 Walz Harp jed přev oranž.čer tm.čer.oranž trub

387 Walz Jubelteen jed vzp bílá růž stř

622 Walz Klokkenspiel jed vzp čer.růž sv.červ.růž stř

101 Walz Kniperbol jed ppřev sv.los oranž cin.čer.oranž stř

616 WALZ Lucifer jed ppřev růž zel.špič oranž drob

447 Walz Mandolina                  pln ppřev jas.čer oranž.čer stř

46 Walz Nugget jed vzp bílo.růž oranž.růž drob

554 Walz Vurpijl jed přev růž,zel-špič oranž,čer trub
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880 Wattenpost jed vzp krem.růž čer.oranž stř

243 White  Fairy pln ppřev krém.bílá bílá stř

363 White Eyes pln přev čer bílá velk

378 Whiteknight's  Pearl jed vzp bílo.růž  růž.bílá drob

217 Wilma Versloot jed přev čer čer.fial drob

766 Windhapper jed přev bílá purp růž velk

523 Zellertal jed ppřev krémová sv.červ stř

457 Zulu King jed ppřev tm.fial purp stř

970 Zus Liebregts pln ppřev sv.růž sv.fial stř

691 Zvarte Dit jed přev tm.fial.čer tm,fia.purp stř
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